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Zomer op het Heempad 
Zondagmiddag 7 augustus (van 14 tot 16 uur) is weer een 
publieksactiviteit in en rondom het Infocentrum op het Heempad. 
Thema is deze keer natuuractiviteiten in de zomer. Er zijn 2 
natuurexcursies (14:00 en 15:00 uur) en in het Infocentrum is van 
alles te ontdekken. Ook de tuinambassadeurs zijn aanwezig voor 
een gratis natuur- en klimaat vriendelijk tuinadvies. 
 
Excursies afgelopen periode 
Vlinder- en libellenexcursie naar de Kampina 
Waargenomen werden verschillende soorten libellen zoals de Bruine korenbout, 
Weidebeekjuffer en Bosbeekjuffer en verschillende soorten vlinders zoals de 
Weerschijnvlinder en Kleine ijsvogelvlinder. 

     foto’s Huig Bouter 

   
      Oranje zandoogje               Kleine ijsvogelvlinder           Eikenpage 

 
Excursie naar Meyendel 
Dankzij het zonnige weer werden veel verschillende vlinders gezien zoals de 
Keizersmantel, de Argusvlinder en de St. Jansvlinder. In de vochtige duinvalleien 
waren de meeste moeraswespenorchissen al uitgebloeid, maar er was veel te zien. 
Kijk voor meer foto’s op de  website van onze afdeling. 

Brede wespenorchis             grote tijm                                      kruisbladgentiaan (foto’s Aafke ten Kate) 



Waarnemingen in en rond Gouda 
De vlinderwerkgroep had 15 juli 2 vlinderlampen aan. Waargenomen werden 33 
soorten (22 macro’s en 11 micro’s). Nieuw voor het Heempad waren 4 macro’s en 2 
micro’s waaronder de Gestippelde rietborder en de Hyena (foto’s Marcel Mikkers). 
 

   
  Gestippelde rietborder   Hyena  

groene dwergschaduwwants            rode halsbandwants (nimf)                   gewone kielwantsen  
(foto’s Tjerk Nawijn) 
 

Voor de plantenliefhebbers. 
Donderdagmiddag 1 september wordt het Flora festival 2022 in Nijmegen 
georganiseerd. Naast plantenexcursies staan 2 nieuwe boeken centraal: 
“Stad en Plant” en de nieuwe editie van “Veldgids Nederlandse flora”  
Info en aanmelding 
https://www.stadsplanten.nl/2022/07/kom-naar-het-florafestival/  
 
 
 
 
 
Verzoek: geef interessante waarnemingen in de regio Gouda door (liefst met foto) aan 
j.uilenbroek@hccnet.nl. 

 
Kopij voor de Natuurvriend vóór 15 aug naar Jan Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.nl). 
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór 28 augustus naar Lourien van der Hoek 
(secretaris@gouda.knnv.nl) 

 
 
 
 
Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u een mailtje sturen naar 
de ledenadministratie van onze KNNV afdeling 
ledenadministratie@gouda.knnv.nl.  
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